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مقد  مــه

ازجمله اساسی ترین و اثرگذارترین ارکان د  ر راهبرد  های توسعۀ اقتصاد  ی د  ر 
ایجاد   کسب وکارهاي جد  ید  ،  از طریق  اقتصاد  ی، توسعۀ کارآفریني  نظام های 
استفاد  ه از ظرفيت هاي بي استفاد  ه، توسعۀ ظرفيت هاي موجود  ، حل مشكالت 
کارآفرینی،  توسعۀ  جهت  گام  اولين  است.  و...  اجتماعي  عد  الت  اجتماعي، 
طراحی مسير و تعيين هد  ف توسعه می باشد   که نيازمند   تحليل د  قيق اجزای 
اثرگذار بر کارآفرینی و شناسایی بازیگران این عرصه می باشد  . تحليل محيط 
کسب وکار به عنوان موجود  یتی که بالانقطاع از تصميم گيری تا فعاليت بر اقتصاد   
د  ر  می باشد  .  کارآفرینی  توسعۀ  مسير  به  د  ستيابی  رکن  اولين  است،  اثرگذار 
بازیگران اصلی  به  نگاهی د  قيق و موشكافانه  با  تا  این رکن، الزم است  کنار 
اقتصاد   نيز توجه شود  . کسب وکارها و رسته های شغلی فعال و بالقوه به عنوان 
نقش آفرینان محوری د  ر اقتصاد   اهميت ویژه ای د  ارند   که برای تحليل وضعيت 
از مد  ل هایی که برای  آن ها از روش های مختلفی می توان استفاد  ه کرد  . یكی 
ارزیابی و تعيين حوزه های کسب وکار مورد   استفاد  ه قرار می گيرد  ، مد  ل زنجيرۀ 
ارزش است. طبق این مد  ل، حوزه های کاری مختلف کسب وکار، شناسایی و 
بخش های  ميان  روابط  د  قيق تر  تحليل  به  طبقه بند  ی  این  می شود  .  طبقه بند  ی 
مختلف کمک می کند  . از جمله محاسن این تحليل می  توان به شناخت نقاط 
اقد  اماتی  ضعف کسب وکارهای موجود   اشاره کرد   که می تواند   مبد  أ طراحی 
و  تكميل کنند  ه  کسب وکارهای  ایجاد    همچنين  و  کسب وکارها  بهبود    جهت 

باشد  . موجود    عمليات کسب وکارهای 
باتوجه به اهميت این موضوع د  ر تحليل اقتصاد  ی مناطق روستایی و د  ستيابی 
از  به عنوان بخشی  مناطق، جزوۀ تحليل کسب وکار  این  پيشرفت  راه  نقشۀ  به 

مجموعۀ جزوات شناسایی و تحليل مناطق روستایی ارائه گرد  ید  ه است.
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زنجیرۀ ارزش چیست؟
تحليل زنجيرۀ ارزش د  ر مقایسه با روش هاي سنتي تحليل، موجب روشن تر 
شد  ن عوامل توزیع د  رآمد   هم د  رون کشور ها و هم بين کشور ها به خصوص 
د  ر طي زمان مي شود  . تحليل زنجيرۀ ارزش با تمرکز بر مفهوم ارزش آفریني 
از  فراتر  تحليل ها  تا  مي گرد  د    موجب  آن،  د  یناميک  و  اقتصاد  ي  فعاليت هاي 
تحليلي  د  رنتيجه  و  بود  ه  و صنعت  اقتصاد    معمول  طبقه بند  ي هاي  و  بخش ها 

نمایند  . ارائه  کل گرا 
ارزش  زنجيرۀ  تحليل  بر  حاکم  سيستمي  نگرش  و  فرابخشي  د  ید  گاه 
کسب وکار، خصوصيت اصلي این نگاه د  ر تحليل و ارائۀ راهكار براي توسعه 
به شمار مي آید  .  منطقه  اقتصاد  ي د  ر کسب وکار هاي یک  فعاليت هاي  بهبود    و 
بهره گيري از این ویژگي می تواند   به بهترین نحو، نقاط ضعف و قوت فعاالن 
اقتصاد  ي را د  ر حوزۀ مربوطه روشن ساخته و تالش ها و حمایت هاي بخش 
د  ولتي را به گونه اي هد  فمند   و اثربخش به سوي فعاالن بخش خصوصي هد  ایت 

نماید  .
عمل گرایانۀ  راه حل هاي  پيد  اکرد  ن  د  ر  را  بنگاه ها  توانست  ارزش  زنجيرۀ 
بلند  نظرانۀ  برنامه هاي  پياد  ه سازي  به  را  توسعه  سياست گذاران  و  صنعتي 
توسعه اي جد  ید   رهنمون کند  . از منظر سياست گذاري توسعه، رویكرد   زنجيرۀ 
ارزش، اینک به یكي از چهارچوب هاي مناسب و روشمند   اجرایي براي توسعۀ 

شد  ه است. تبد  یل  کسب وکار  و  صنعت 
بهسازي زنجيرۀ ارزش به فرایند  ي اطالق مي شود   که طي آن با استفاد  ه از 
روش هاي اختصاصي، حد  اکثرسازي ارزش ایجاد   شد  ه د  ر حلقه اي از زنجيره 
که رستۀ هد  ف د  ر آن حضور د  ارد   پيگيري مي شود  . حد  اکثرسازي ارزش قابل 

ایجاد  ، مي تواند   د  ر سطح یک یا چند   حلقه یا کل زنجيره اعمال گرد  د  .
زنجيرۀ ارزش طيف کاملی از فعاليت  ها شامل طراحی، توليد  ، بازاریابی و توزیع 
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را د  ر بر می گيرد   که کسب وکار ها برای تبد  یل یک محصول یا خد  مات از »مفهوم« 
به »تحویل به مشتری« طی می کنند  . برای بنگاه  هایی که کاال توليد   می کنند  ، زنجيرۀ 
ارزش با مواد   خام مورد   استفاد  ه برای ساخت محصولشان آغاز می شود   و هر 

آن چه تا قبل از فروش به مشتری به آن اضافه  می شود   را د  ر بر می گيرد  .
فرایند   نظم د  هی واقعی به همۀ این فعاليت  ها برای این که بتوانند   به د  رستی 

تحليل شوند   را مد  یریت زنجیرۀ ارزش می نامند  .
نخستين بار  برای  د  انشگاه  هاروارد    استاد     )Michael Porter(پورتر مایكل 
که  نمود    د  سته بند  ی  اساسی  فعاليت  نُه  قالب  د  ر  را  سازمان  فعاليت  های یک 
زنجيرۀ ارزش نام گرفت. برای د  اشتن یک کسب وکار موفق الزم است هر نُه 
قسمت از مد  ل زنجيرۀ ارزِش پورتر به طور کامل فعاليت نمایند  . اگر این اتفاق 
بيفتد  ، بنگاه اقتصاد  ی رشد   می کند   و مشتری  ها با رضایت خاطر، اعتماد  به نفس، 

وفاد  اری و احساس امنيت خرید   خواهند   کرد  .



          پژوهش جهادی8

زنجیرۀ تأمین و ارتباط آن با زنجیرۀ ارزش
از  کاال ها  تبد  یل  و  جریان  با  مرتبط  فعاليت  های  تمام  شامل  تأمين  زنجيرۀ 
با  مرتبط  اطالعاتی  نيز جریان  های  و  نهایی  تا مصرف کنند  ۀ  ماد  ۀ خام  مرحلۀ 
اجزای  از  هرکد  ام  که شرایط  است  این  ارزش  زنجيرۀ  وظيفۀ  می باشد  .  آن ها 
به طور خالصه،  د  هد  .  ارتقا  را  آن ها  ارزش  و  بخشد    بهبود    را  تأمين  زنجيرۀ 
زنجيرۀ تأمين، فرایند   را برنامه ریزی می کند   و زنجيرۀ ارزش با بررسی د  قيق، 
خألها و مشكالت را برطرف کرد  ه تا زنجيرۀ تأمين غنی تر گرد  ید  ه و مزیت 

شود  . ایجاد    رقابتی 
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د  سته بند  ی فعالیت  های سازمانی
مشكل بيشتر بنگاه های کسب وکار، ناد  ید  ه گرفتن زنجيرۀ ارزش است. آن  ها 
د  ر  د  یگر،  الیۀ  هشت  اما  می کنند  ،  فكر  خد  مات  یا  محصول  توليد    به  فقط 
به همين د  ليل حتی محصوالت  برگزار می شود  .  غيرحرفه ای ترین شكل ممكن 

نمی د  ارند  . نگه  را راضی  باکيفيت، مشتری  و  خوب 
فعاليت  های یک سازمان را می شود   به د  و د  ستۀ کلی تقسيم کرد  :

فعالیت  های مستقیم: یعنی فعاليت  هایی که به طور مستقيم با مشتری د  ر ارتباط 
است. مانند   پاسخ گویی تلفنی، تحویل کاال، تجربۀ کاربر د  ر سایت و... .

است؛  پنهان  مشتری  از چشم  که  فعاليت  هایی  یعنی  غیرمستقیم:  فعالیت  های 
مانند   فرایند   آموزش و انگيزش کارمند   ها. به همين ترتيب می توانيم فعاليت  های 
تقسيم  پشتیبانی  فعالیت  های  و  اصلی  فعالیت  های  بخش  د  و  به  را  سازمانی 
کنيم؛ مثاًل برد  اشت گند  م د  ر یک مزرعه یكی از فعاليت  های اصلی است، اما 

تهيۀ ماشينی خود  کار برای این برد  اشت، از فرایند   اصلی پشتيبانی می کند  .

بخش اول: فعالیت  های اصلی د  ر یک بنگاه
چه  چيست،  مرد  انه  آرایشگاه  یک  اصلی  فعاليت  که  بپرسند    شما  از  اگر 
پاسخی می د  هيد  ؟ ممكن است خيلی سریع به یاد   کوتاه و مرتب کرد  ن موی 
مشتری  ها بيفتيد  ، اما یک آرایشگاه مرد  انه پنج فعاليت اصلی د  ارد   که باید   آن  ها 
را د  ر بهترین شكل اجرا کند   تا مشتری  ها با رضایت از مغازۀ او خارج شوند  .

حلقۀ اول: تد  ارکات د  اخلی
تد  ارکات د  اخلی، اولين فعاليت اصلی یک بنگاه اقتصاد  ی است. اگر مالک 
تهيه کنيد   و  بازار  از  را  اوليه  باید   مواد    از هرچيز  قبل  یک رستوران هستيد  ، 
به آشپزخانۀ خود   بياورید  . خيلی مهم است که بتوانيد   بهترین مواد   اوليه را با 

کمترین قيمت ممكن تهيه  کنيد  .
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سپس باید   این مواد   را از بازار به رستوران منتقل کنيد  . اگر د  ر این فرایند  ، 
کوتاهی شود  ، مواد   اوليه آسيب می بيند  ، خراب می شود   یا با ازبين رفتن بخشی 
از آن  ها، هزینۀ تمام شد  ۀ غذایتان بيشتر خواهد   شد  . وقتی مواد   اوليه به رستوران 
رسيد  ند  ، باید   با د  قت زیاد  ی انبار شوند  . انبارد  اری نامناسب هم می تواند   سود   
شما را از بين ببرد  . ممكن است مواد   اوليه باکيفيت و ارزان باشند  ، اما حجم 
آن  ها آن قد  ر زیاد   باشد   که بيشتر آن  ها د  ر انبار خراب شوند  . طراحی و مد  یریت 

تد  ارکات د  اخلی، اولين گام برای توليد   ارزش است.
مواد   اوليه می توانند   ملموس یا ناملموس باشند  . موارد  ی مثل مرغ، فوالد   و 
کاال های موجود   د  ر یک فروشگاه د  یجيتال قابل لمس هستند  ، اما یک خبرنگار 
نياز  نوشتن  برای  اید  ه  هایی  و  مثل سوژه  های خبری  ناملموسی  اوليۀ  مواد    به 

د  ارد  .

حلقۀ د  وم: فعالیت  های عملیاتی
این حلقه شاید   معروف ترین و قابل  د  رک ترین حلقه د  ر یک زنجيرۀ ارزش 
از  منظور  می شود  .  توليد    خد  مات  یا  کاال  که  است  این قسمت  د  ر  باشد  . 
فعاليت  های عملياتی، تمام فعاليت  هایی هستند   که مواد   اوليۀ خرید  اری  شد  ه د  ر 
مرحلۀ قبل را به محصول نهایی تبد  یل می کنند  . مثاًل د  ر زنجيرۀ ارزش برای 
یک نویسند  ه، د  ر این مرحله، اید  ه  ها و یاد  د  اشت  هایی که باد  قت جمع آوری و 
د  سته بند  ی شد   ه اند  ، به صورت یک د  استان به رشتۀ تحریر د  رمی آیند  . کاری که 
د  ر این قسمت انجام می شود  ، زمينۀ فعاليت را تعيين می کند  . اگر د  ر این مرحله 
گوشت به همبرگر تبد  یل شود  ، شرکت د  ر زمينۀ توليد   همبرگر فعاليت می کند  .

حلقۀ سوم: تد  ارکات بیرونی
پس از آن که محصول توليد   شد  ، باید   به بازار برود   و د  ر نهایت د  ر ویترین 
مغازه  ها )یا هرجای د  یگری که د  ر معرض د  ید   باشد  ( قرار بگيرد  . یک محصول 
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یا  بشكند    راه  د  ر  این که  -مانند    برسد    مشتری  د  ست  به  بد    خيلی  که  عالی 
بسته بند  ی مناسب ند  اشته باشد  - محصولی عالی نيست.

برخی از شرکت  ها این قسمت از زنجيرۀ ارزش را به شرکت  های متخصص 
تحویل  وظيفۀ  آنالین،  فروشگاه  یک  است  ممكن  مثاًل  می سپارند  ؛  د  یگر 
کاال هایش را به یک شرکت پستی بسپارد  . این شرکت پستی تمام ماشين آالت، 
شرکت  های  اما  د  ارد  ،  اختيار  د  ر  را  کاال  تحویل  فنی  د  انش  و  انسانی  منابع 
د  یگری وجود   د  ارند   که تجربۀ تحویل گرفتن محصول را بی اند  ازه مهم می د  انند   

و خود  شان تمام مراحل الزم را طراحی و اجرا می کنند  .

حلقۀ چهارم: بازاریابی و فروش
یک مجموعه می تواند   بهترین مواد   اوليه را به بهترین محصوالت تبد  یل کند   
و کاالی نهایی را به بهترین شكل تحویل د  هد  ، اما کسی از وجود   این شرکت 
خبر ند  اشته باشد  ؛ برای نمونه می توانيم اد  عا کنيم که همۀ مرد  م نام شرکت اَپل را 
شنيد   ه اند  ، اما شاید   نام شرکت  های بی نظيری مانند   ریزر به گوش کسی نخورد  ه 

باشد  .

حلقۀ پنجم: سرویس و خد  مات
به نظر شما خود  رو های کيا بهتر هستند   یا هوند  ا؟ آیا باوجود   کمبود   قطعات 
و خد  مات پس از فروش هوند  ا د  ر ایران، باز هم حاضر به خرید   محصوالت 
این شرکت هستيد  ؟ برای د  اشتن یک مشتری راضی و خوشحال، نباید   او را 
بعد   از خرید   به حال خود   ر ها کنيد  . این که مشتری احساس کند   شما د  ر کنار 
او هستيد   و مشكالت احتمالی محصوالتتان را برطرف خواهيد   کرد  ، بی اند  ازه 

می تواند   د  ر رضایت او تأثير د  اشته باشد  .
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بخش د  وم: فعالیت  های پشتیبانی د  ر یک بنگاه
تا این جا د  ید  یم که توليد   یک محصول باارزش از خرید   مواد   اوليه شروع 
پاید  ار،  اما برای ساختن یک سود    پایان نمی پذیرد  .  با فروش کاال  می شود   و 
همين پنج قد  م کافی نيست. شما می توانيد   برای مد  تی سنگ تمام بگذارید  ، اما 
رفته رفته اسير فرسایش شوید  . چه بسيار بنگاه  هایی که د  ر روز های اول بی نظير 
بود  ند   و کم کم همه چيز خراب شد  . برای د  اشتن یک کسب وکار سود  آور، الزم 

است زنجيرۀ ارزش را د  ر حمایت از کسب وکار خود   هم به کار ببند  ید  .

حلقۀ ششم: تهیه و خرید  
د  ر هر کسب  وکاری که باشيد  ، هميشه به وسایل و تجهيزاتی نياز خواهيد   
د  اشت که باید   آن  ها را خرید  اری کنيد   یا منبعی برای تهيۀ آن  ها بيابيد  . تهيه و 
خرید   را می شود   به تمام پنج حلقۀ قبلی متصل کرد  . مثاًل د  ر یک رستوران با 

این چنين مواجه می شوید  : خرید   های 
  تد  ارکات د  اخلی: خرید   کاميون برای تهيۀ مواد   اوليه، خرید   یخچال برای 

انبارد  اری؛
  فعاليت  های عملياتی: خرید   فر، تهيۀ ميز و صند  لی؛

  تد  ارکات بيرونی: خرید   موتورسيكلت برای تحویل غذا؛
آنالین،  خرید    های  برای  اینترنتی  د  امنۀ  یک  خرید    فروش:  و    بازاریابی 

تبليغات؛ برای  بيلبورد    کرایه کرد  ن 
  سرویس و خد  مات: خرید   تلفن و د  ستگاه ضبط  صوت برای بازخورد  گرفتن 

از مشتری  ها.
که  کنيد    پيد  ا  شرکایی  نياز،  مورد    تجهيزات  خرید  ن  به جای  است  ممكن 
تجهيزات الزم را د  ر اختيار د  ارند  . هرچه باشد  ، تهيه کرد  ن اد  وات و ملزومات، 

از فعاليت  های اصلی هر سازمان است. یكی 
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حلقۀ هفتم: تحقیق و توسعه
مشتری  ها و رقبا مد  ام د  ر حال تغيير هستند  . خود  رویی که بيست سال پيش 
تا سال  نيست.  به هيچ  عنوان راضی کنند  ه  االن  مشتری را شگفت زد  ه می کرد  ، 
۲۰۰۰، خود  روی پراید   یكی از محبوب ترین محصوالت کمپانی کيا بود  . کيا 

د  ر همان نقطه متوقف نشد   و مد  ام کارش را توسعه د  اد  .
انجام  اصلی  فعاليت  های  د  ر  موجود    حلقۀ  پنج  تمام  بر  توسعه  و  تحقيق 
می شود  . آیا منبع بهتری برای تأمين مواد   اوليه وجود   د  ارد  ؟ آیا روش جد  ید   
برای توليد   یافت می شود  ؟ تحویل محصول با چه روش  های نوینی امكان پذیر 
خد  مات  می شود    چطور  چيست؟  بازاریابی  د  نيای  تحوالت  آخرین  است؟ 

کرد  ؟ بهتر  را  پس ازفروش 

حلقۀ هشتم: منابع انسانی
د  رک عمومی از مبحث منابع انسانی به استخد  ام و نظارت بر کار کارمند  ان 
محد  ود   می شود  . معموالً نيرو ها د  ر یک سازمان استخد  ام شد  ه و به حال خود   
شرکت  از  خود  شان  یا  تا  می گيرد    فرا  را  آن  ها  مالل  رفته رفته  می شوند  .  ر ها 
بروند   یا اخراج شوند  ، اما اگر مشكلی د  ر نيرو های شرکت وجود   د  ارد  ، باید   
د  رمورد   عملكرد   مد  یر منابع انسانی ترد  ید   کرد  . نيرو ها بعد   از استخد  ام باید   
آموزش ببينند  . ایجاد   انگيزه برای ارتقای سطح کيفی کار آن  ها بر عهد  ۀ مد  یر 
منابع انسانی است. به طور خالصه وظيفۀ جذب، آموزش، انگيزش، نظارت و 
حمایت از منابع انسانی یكی از فعاليت  های اصلی هر سازمان است. استخد  ام 
و نگهد  اری از مسئول خرید   و انبارد  اری، کارمند   های عملياتی، عوامل تحویل، 
متخصصان بازاریابی و فروش و نيرو های سرویس و خد  مات، د  رست به اند  ازۀ 

توليد   محصول مهم است.
 حلقۀ نهم: زیرساخت  ها

زیر  د  ر  را  سازمان  د  یگر  تمام حلقه  های  که  است  مانند   چتری  زیرساخت 
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فناوری د  یجيتال و...  ارتباطی،  خود   جای می د  هد  . زیرساخت  های لجستيک، 
د  ر کنار هم محيطی سالم و پویا ایجاد   می کنند   که حلقه  های د  یگر بر بستر آن 
به فعاليت می پرد  ازند  . د  ر یک محيط سالم با طراحی د  رست، نيرو های معمولی، 

عملكرد  ی شگفت آور خواهند   د  اشت. د  ر مقابل، بهترین نيرو های انسانی د  ر 
یک محيط ناسالم، کسل و بی انگيزه می شوند  . آن  ها یا کار را ترک می کنند   یا 

عملكرد  ی ضعيف تر از سطح خود   خواهند   د  اشت.

مثال هایی از زنجیرۀ ارزش
زنجیرۀ ارزش رستۀ نخل د  اری

چهار  و  فروش  و  توليد    اصلی  بخش  د  و  د  ارای  نخل د  اری  ارزش  زنجيرۀ 
سرفصل اصلی کاشت، د  اشت، برد  اشت و فروش می باشد  . مبنای تحليل این 

فعالیت های اصلی

ی پشتیبان
ت ها

فعالی
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توليد  ات و هزینه  های ساالنۀ یک نخل می باشد  . ارزش،  زنجيرۀ 
نخلستان،  که صاحبان  است  بد  ین صورت  نخل د  اری  رستۀ  د  ر  غالب  روال 
ساالنه فرد  ی را به عنوان کارگر برای توليد   محصول و نگهد  اری از نخلستان 
به  را  فروش خرما  عواید    از  نيمی  د  ستمزد  ،  پرد  اخت  به جای  و  گرفته  به کار 
و  خرید    به  مربوط  هزینۀ  کاشت،  بخش  د  ر  مترتب  هزینه های  می د  هند  .  او 
کاشت نهال و امكان سنجی محل، شرایط و رقم خرمای متناسب با اقليم منطقه 
است. باتوجه به این که عمر د  رختان نخل روستای پارود   به بيش از سی سال 
مرحلۀ  نمی شود  .  نخل د  اران  متوجه  هزینه ای  ساالنه  بخش،  این  د  ر  می رسد  ، 
پوشش د  هی  آفات،  د  فع  تلقيح،  هرس،  کود  د  هی،  آبياری،  شامل  نيز  د  اشت 
خوشه ها برای مقابله با تنش  های محيطی از قبيل سرمازد  گی، طوفان، ریزگرد   
و بارند  گی شد  ید   است. متأسفانه به د  ليل عد  م سود  آوری، نخل د  اران انگيزه ای 
سنتی بود  ن  ند  ارند  .  معد  ود  ی  موارد    به جز  مرحله،  این  د  ر  هزینه کرد  ن  برای 
شد  ن  طاقت فرسا  باعث  نيز  آب وهوایی  شرایط  و  مكانيزه نبود  ن  مراحل،  این 
فعاليت  های مربوط به این مرحله و عد  م اقبال جوانان به این حرفه شد  ه است. 
و  تنه  با  برخورد    اثر  بر  خوشه  آسيب ند  ید  ن  به منظور  برد  اشت،  مرحلۀ  د  ر 
شاخ وبرگ د  رخت، باید   خوشه  ها توسط طناب مهار شوند  . عمومًا این مرحله 
نيز د  ر روستای پارود   انجام نشد  ه و حجم زیاد  ی از خرما تلف می شود  . نهایتًا 
د  ر مرحلۀ فروش، به د  ليل نبود   مشتری به جز د  الل و فروش محصوالت به قيمت 
بسيار ناچيز، سود  ی عاید   کشاورز نمی شود  . د  ر بسياری از موارد  ، کشاورزان 
حتی انگيزۀ چيد  ن خرما را ند  ارند   و ساالنه حجم زیاد  ی از خرمای پارود   سر 
د  رختان از بين می رود  . عالوه بر این، ارقام مضافتی و د  ر موارد  ی هليله توسط 
بيغم جنگی،  قبيل هليله  گون،  از  ارقام خرما  د  الالن خرید  اری می شود   و سایر 
شكری، آبو، جد  گالی و... یا برای مصرف خانوار برد  اشت می شوند   یا به منظور 

د  ام.  خوراک 



          پژوهش جهادی16



17 تحلیل اقتصادی-کارآفرینی)محیط کالن(

زنجیرۀ ارزش د  ام سنگین
این زنجيرۀ ارزش برمبنای محاسبۀ توليد   یک کيلوگرم شير براساس تحویل 

د  رب کارخانۀ فرآورد  ه  های لبنی بررسی گرد  ید  ه است.
از مهم ترین مسائل د  ر زنجيرۀ ارزش د  ام سنگين که باید   مد  اخله صورت 
پذیرد  ، حوزۀ توليد   مثل، بهد  اشت و تغذیه د  ر گام نخست و فروش شير و 
تلقيح جهت  د  فعات  ميانگين  می باشد  .  بعد  ی  گام  د  ر  د  امی  نهاد  ه  های  تأمين 
به ازای هر رأس می باشد   که د  ر  از سه مرتبه  این روستا بيش  آبستنی گاو د  ر 
سبب  مسئله  این  باشد  .  تلقيح  هر  به ازای  می بایست 1/4مرتبه  استاند  ارد   ها 
باال رفته و عماًل  باز )open day( د  ر د  ام های پشته  شد  ه است که روز های 
به  را  بياید   و ضرر های زیاد  ی  پایين  توليد   گوساله و شيرد  هی گاو ها  فرایند   
اتفاق، د  وری راه مأمور تلقيح از  د  امد  ار تحميل کند  . از مهم ترین د  الیل این 
منطقه می باشد  ، چراکه بعد   از مشاهد  ۀ فحلی گاو و تماس با مأمور تلقيح و 
با گيرایی  اعزام از مشهد  ، زمان مناسب تلقيح د  ام سپری شد  ه و عمل تلقيح 
پایين و ریسک باال انجام می گرد  د   و پس از چک  های آبستنی بعد   از چهل روز 
از زمان تلقيح، د  امد  ار متوجه عد  م آبستنی گاو شد  ه و مجد  د  اً منتظر نشانه  های 

فحلی د  ام شد  ه و همين سيكل تكرار می گرد  د  .
د  رصورت وجود   مأمور تلقيح د  ر روستا، زمان  های آبستنی و د  فعات تلقيح 
د  امد  ار  نصيب  بيشتری  سود    و  یافته  کاهش  سریع  د  سترسی  به واسطۀ  گاو 
می گرد  د  . هزینه  های تلقيح باال د  ر آبستنی گاو ها به واسطۀ د  وری مسير بيش از 
15۰ هزار تومان د  ر ازای هر رأس و هر مرتبه بود  ه و شاهد   پرد  اخت حد  اقل 
بيش از چهارصد   هزار تومان د  ر هر آبستنی هستيم که این عد  د   د  ر شهر هایی با 
د  سترسی بيشتر، کمتر از پنجاه هزار تومان می باشد  . از این رو تربيت و اشتغال 
مأمور تلقيح د  ر این روستا و ارائۀ خد  مات به روستای پشته و د  یگر روستا های 
اطراف می تواند   سود   بيش از هفتصد   هزار تومانی به ازای هر رأس د  ام را برای 
روستای پشته د  ر پی د  اشته باشد  . اگر این شاخص سود   را د  ر تعد  اد   د  ام مولد   
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روستا -که 36۰ عد  د   می شود  - ضرب کنيم، شاهد   سود   بسيار باالیی د  ر حوزۀ 
مد  یریت آبستنی د  ام روستا خواهيم شد  .

تغذیۀ  عد  م  ارزش،  زنجيرۀ  د  ر  مشخص شد  ه  حلقه  های  و  مسائل  د  یگر  از 
می باشد  ؛  د  امد  ار  باالی  هزینه  های  و  توليد  ی  شير  ميزان  کاهش  و  مناسب 
با  د  ام سنگين  اساسی ترین خوراک  از  یكی  که  علوفه ای  مثال، ذرت  به عنوان 
راند  مان باالی توليد   شير می باشد  ، د  ر جيرۀ غذایی وجود   ند  ارد   و به جای آن 
کاه با ارزش افزود  ه و پروتئين و اثربخشی کمتر، منتها با پرد  اخت هزینۀ بيشتر 
نسبت به ذرت علوفه ای د  ر تغذیۀ د  ام استفاد  ه می گرد  د  . قيمت یک کيلوگرم 
ذرت علوفه ای د  ر سال 1395 تحویل د  ر محل د  امد  اری ۲7۰ تومان و قيمت 
یک کيلوگرم کاه بيش از چهارصد   تومان می باشد  . اصوالً اصالح جيرۀ غذایی 
د  ر زنجيرۀ ارزش گاو شيری عالوه بر کاهش هزینه  های تغذیه باعث افزایش 

توليد   شير د  ر هر رأس د  ام می باشد  .
یكی د  یگر از نكات قابل تأمل د  ر زنجيرۀ ارزش گاو شيری روستای پشته، 

قيمت پایين پرد  اختی شير به د  امد  ار است که به چند  د  ليل می باشد  :
1. پایين بود  ن کيفيت شير تحویلی و افزایش بار ميكروبی د  ر نتيجۀ عد  م رعایت 

بهد  اشت شير از مرحلۀ د  وشش تا نگهد  اری و تحویل به د  الل؛
ارزش  د  رصد    بيست  از  بيش  که  روستا  د  ر  )شيرجمع کن(  د  الل  وجود     .۲
افزود  ۀ شير تحویلی از د  امد  ار را د  ر مرحلۀ تحویل به ایستگاه جمع آوری یا 

می کند  ؛ خود    نصيب  لبنی  کارخانه  های 
صرفۀ  عد  م  و  شيرجمع کن  به  د  امد  ار  هر  شير  تحویل  ميزان  پایين بود  ن   .3
اقتصاد  ی د  ر تحویل مستقيم به کارخانه توسط د  امد  ار که باإلجبار باید   شير را 
د  ر شبكۀ جمع آوری د  اخلی روستا تحویل د  الل بد  هد  . اگر مرکز جمع آوری 
با مشارکت د  امد  اران روستا راه اند  ازی گرد  د  ،  شير و یک آزمایشگاه کوچک 

افزایش می یابد  . د  رصد    پانزد  ه  به ميزان  د  امد  ار  قيمت شير تحویلی 



یادداشتــ
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